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PLATFORMA TURNITIN  
HTTP://WWW.TURNITIN.COM  

SCURT GHID DE UTILIZARE 
Platforma TurnItIn este proiectată pentru gestionarea temelor de curs sau a oricăror alte 
lucrări ale studenților.  

UAIC a achiziționat accesul la această platformă în principal pentru identificarea gradului 
de similitudine între lucrările de licență / disertații / lucrări de grad sau teze de 
doctorat cu alte materiale pentru combaterea plagiatului. 

Ghidul de față va urmări doar pașii necesari depunerii fișierelor pe platformă de către 
îndrumătorii lucrărilor, cadre didactice ale facultății noastre, pentru vizualizarea 
rapoartelor de similitudini. Ne referim în principal la documente în format *.doc, *.docx 
sau *.pdf dar sunt recunoscute și alte formate precum *.rtf, *.ppt, *.html, *.ps, *txt sau 
Corel WordPerfect. 
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Mesajul inițial 
 

Veți primi o serie de mesaje email, precum cel de mai jos, care vă vor invita să creați un 
cont de utilizator pe platformă și să confirmați adresa email. 

 

 

 

Fig. 1 – Mesaj email de înscriere pe platforma TurnItIn. 
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Pagina inițială 
 

La prima accesare a platformei, pentru a putea încărca una sau mai multe lucrări în vederea 
analizei similitudinilor, va trebui să parcurgeți câțiva pași a căror scop este crearea 
unei serii de containere virtuale ce vor găzdui acele lucrări. 

 

 

Fig. 2 – Pagina inițială. 
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Crearea unui ”curs” 
 

Platforma TurnItIn este structurată în ”cursuri” și ”teme de curs”.  

Va trebui să creați un ”curs” propriu apăsând butonul  (Fig. 2) 

Principalele informații ale acestui container de tip curs sunt titlul (alegeți o denumire 
sugestivă pentru dumneavoastră) și cheia de înregistrare (prezentă aici cu scopul de a fi 
comunicată studenților care vor să se alăture cursului – aceasta este o opțiune pe care nu 
o vom folosi dar o parolă cu o lungime între 4 și 12 caractere trebuie introdusă aici). 

 

Fig. 3 – Interfața de creare a unui container de tip ”curs”. 
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În urma creării cu succes a ”cursului” veți primi pe ecran un mesaj de confirmare. 

 

 

Fig. 4 – Confirmarea creării containerului de tip ”curs”. 
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Pagina inițială (similară celei din Fig. 2) va menționa acum cursurile create de 
dumneavoastră.  

Având în vedere specificul facultății noastre unde un conducător nu îndrumă un număr foarte 
mare de lucrări, sugerăm, o structură formată din două astfel de containere: unul pentru 
lucrări de licență și disertații (ca în Fig. 5) și eventual un alt ”curs” pentru teze de 
doctorat și/sau de grad. 

 

 

Fig. 5 – Pagina inițială în urma creării unui ”curs”. 
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”Cursurile” deja create în sesiuni anterioare pot fi reactualizate, în special din 
punctul de vedere al datei de sfârșit, folosind butonul ”Modificați” din dreptul fiecărui 
curs. 

 

Fig. 6 – Putem selecta o nouă dată până la care se pot depune lucrări. 
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Crearea unei ”teme” 
 

Fiecare ”curs” poate găzdui mai multe ”teme”.  

”Tema” va fi containerul în care veți putea încărca lucrările ce urmează a fi analizate, 
deci trebuie să creați cel puțin o ”temă”. 

Pagina inițială a cursului nu conține nicio temă: 

 

 

Fig. 7 – Pagina specifică unui ”curs”. 
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Pentru început, faceți click pe numele cursului nou creat, conform pașilor prezentați mai 
sus, iar apoi alegeți butonul  

 

Introduceți titlul temei, alegeți datele calendaristice, și asigurați-vă că lucrările nu 
se depun în ”niciun depozit”. 

 

Fig. 7 – Interfața de creare a unui container de tip ”temă”. 

 

Puteți explora și setările opționale, de exemplu dacă să se excludă sau nu materialele 
bibliografice, care este pragul (numărul de cuvinte) de la care se consideră similitudine 
mică ce poate fi neglijată sau dacă să se folosească traducerea automată pentru a 
verifica similitudini cu materiale în limba engleză. 
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Fig. 8 – Setări opționale 
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Acum ”cursul” creat de dumneavoastră va conține o ”temă”. 

 

 

Fig. 9 – Pagina specifică unui ”curs” ce are o ”temă”. 

 

În 2022 TurnItIn a schimbat modul în care gestionează eliminarea lucrărilor depuse (de 
exemplu, pentru a depune o nouă versiune a aceleiași lucrări). 

Acum, pentru a elimina o lucrare trebuie să solicitați acest lucru administratorului 
platformei selectând lucrarea dorită: 
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Fig. 10 – Selectând una sau mai multe lucrări apare o nouă bară de opțiuni. 

După selectarea lucrării pe care doriți să o eliminați apare o bară cu opțiuni. Din aceasta, 
alergând ”Ștergeți” și apoi finalizați selectând un motiv (de exemplu ”Lucrare greșită 
depusă”) și confirmând ștergerea scriind cuvântul ”ștergeți” în căsuța de text dedicată. 

         

Fig. 11 – Pași pentru eliminarea unei lucrări. 

Eliminarea nu este instantanee – administratorul pe facultate al platformei va primi un 
mesaj email prin care se anunță solicitarea de eliminare și va putea accesa interfața pentru 
a opera (aproba) eliminarea. 
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Încărcarea unei lucrări spre analiză 
 

Folosind meniul ”Mai multe acțiuni” atașat temei puteți să ”depuneți” (să încărcați) un 
fișier ce conține lucrarea a cărei raport de similitudini îl doriți. 

 

 

Fig. 12 – Încărcarea unui document folosind opțiunea ”Depuneți”. 
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Platforma solicită câteva date de identificare a fișierului ce urmează a fi încărcat (numele 
și prenumele autorului precum și titlul lucrării). 

 

 

Fig. 13 – Date de identificare a fișierului. 
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Apăsând butonul puteți selecta fișierul ce urmează a fi încărcat. 

Vom exemplifica restul pașilor de urmat folosind o lucrare de licență descărcată de pe 
internet. 

 

 

Fig. 14 – Date de identificare a fișierului și fișierul în urma selectării sale de pe 
calculator. 
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Încărcarea și primii pași ai analizei fișierului durează 1-2 minute timp în care veți vedea 
un mesaj similar celui de mai jos. 

Încărcarea nu s-a finalizat încă. Nu închideți această fereastră pentru că urmează să 
confirmați expedierea fișierului. 

 

 

Fig. 15 – Analiza inițială a fișierului. 
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Dacă încărcarea a decurs fără probleme vă vor fi prezentate o serie de informații despre 
fișier, cum ar fi datele introduse de dumneavoastră, date despre fișier (mărime, număr de 
pagini / de cuvinte etc.) precum și o vizualizare rapidă a documentului (Fig. 16). 

Selectați butonul  pentru a finaliza încărcarea. 

 

Fig. 16 – Verificarea încărcării corecte a fișierului. 
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Veți primi un mesaj de confirmare (Fig. 17). 

Puteți continua cu depunerea unui nou fișier sau vă puteți întoarce la interfața ”temei” 
pentru a vizualiza raportul de similitudini. 

 

Fig. 17 – Confirmarea încărcării corecte a fișierului  
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Vizualizarea raportului de similitudini 
 

Generarea unui raport pentru un document de dimensiuni obișnuite durează aproximativ 10-20 
de minute. 

Cât timp acest raport nu este încă finalizat în pagina care prezintă titlurile fișierelor 
încărcate puteți vedea mesajul ”Acest raport nu este încă disponibil. Vă rugăm să reveniți 
mai târziu” atunci când deplasați mouse-ul deasupra rubricii ”SIMILITUDINE”. 

 

 

Fig. 18 – Raportul de similitudini nu este generat încă. 
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Când raportul a fost finalizat veți vedea un scurt sumar al raportului.  

De exemplu, în Fig. 16 se poate vedea că pentru fișierul folosit s-a găsit un grad de 
similitudini de 15%. 

 

 

Fig. 19 – Raportul de similitudini este disponibil. 
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Făcând click pe acel sumar se va deschide o nouă fereastră (Fig. 20) în care veți putea 
vedea documentul încărcat cu adnotări privind similitudinile găsite. 

Meniul din partea dreaptă vă permite vizualizarea surselor dar și descărcarea raportului. 

 

 

Fig. 20 – Exemplu de raport de similitudini. 

 

O altă variantă de eliminare a conflictelor cu variante anterioare este filtrarea surselor 

incluse în raport. Apăsați butonul ”Toate sursele” , selectați sursa(/sursele) pe care 
doriți să le eliminați din raportul de similitudini (de exemplu, varianta veche și apăsați 

 din partea de jos a listei. 

 

Mai multe amănunte despre facilitățile platformei TurnItIn pot fi găsite pe site-ul  

https://help.turnitin.com/ 

sau, mai exact: 

https://help.turnitin.com/ro/feedback-studio/turnitin-pagina-de-pornire.htm 
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